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Majiritatca P4cgeţ.ilrlr.operei.luiIflllC:re'lllgă.;w.sesizatuJlpci;mancnt
"arţag" al personajclfjr,11l1tO
Il jl'itt,. agreiy şi pr)vo:illnr al repjicilor. G;c.:i;iIil}CSCU
1 sjl.uneacă.t âranii.Tui ('. "pjŞC{I"(p,.1(P,eă .Măriucillui .nloş Andrei
"prieinaş8"(p, 1D);e3.ŞLdan"înlărîtă" pe SlnaraJl.a (p.:J.3).,d.se folosesc
"cele Il1C\Î
dialcctaleo.cări'i (p. 26},."în.iur3tlll'icolorate euyleIllcllfehihjii"(""
(R"(1), că au ,!gustul % ceartă. elllllminarea" (p.108), . au) [crtdinţrl d! .;\3
hnp1ID,ţSC
cU.\orha" de "batjC)cpră;,'",de
"limpllţ.iegrasf[':(p,l.Rm; V(!r]Wad(:'
un
per?llaj "cîrtitor';:,"muşcător",.".cJlţo(, .)mpuIsiv" .. Inpri\·j.n. po,;estîrilor
Awl şi borăsu], [nul şi cclnieşa,u!t G. Călinescunota că "între acşi,b2rose.
Încine o sfa(ă eUlnieă clerăspîntie"
311), iar "inul şi eăI;le?3vorbesc ca
{l-Juăeumtr,e lnp0artă"(p. :-n.1),,> .... ....
. ...... ....• .. .'.
Fi ){l<ldiIllirStr(inl\zgăscşţl'la l)(l's()najelelui Crc<ingil,
.nIJ.."feJd 0'nîn
răspăr" (1).189) şi .constată că "yorl)ăriîndeplineşte.jn.oP9r. r?Idc fUllf.tie
stryrtpraJi:i".. (p.. 227)··. .' . •.... . .•...... ......•.•.
'. ..'
'. >.!
Zqy. ].)uwitrescH.tuşuleT)ga
3 pomew;şe, Ia r1pul?ău, d,;,\:i(!limţe
ble" (p. 87),(,le,,(l.oIll ptiţie(le ifl.\elf.P9Vlle".\p:
•.73); ,,9ţrîri"(p'79\,,trc:pşiri .şi pi'.ecipitri" dJ'.ăeuieH
şi invcg.live';tp'0\) şi de "Î1lfu.ll,(!!<lj'ea
dil\C:llviqte"
(p. IO/n·.. • > ..' ....•...' ..•. < .'
. .•. ...•
..'
tII sfîrşit, C'.. LTohăl1aenu.·leorl,ptafeă eroii sînt "puşit(mc,illicpegîle.eay': (p. $/1),dl.au ?,p<ltimqîlld,'ăc,gr\a,eior(nieli"(p..81), ilV(\l1ţari<lZll.lŢleninţări, injllrii, {pite.tedew\,e\aţiye1i!.llprGyaţij.,
.peIţivţ"pipăl;'tte'· (p. )13),
pcre.cle"pre.llledi;ţaţ jign.itpan";",(p. V2) ;.i,,Jorl111le"pe .c:îţ(e .cJ.nrtUjlC
3tît de
pitoreşti prin.cpre.[personajuL]GaFtăşi\.,.şi
rc4ucă.latcerg ac\ycI'sarul"
(n.13).
Intr-adevăr limhajul.agresiv f'sle.pre;r,enL
la ICJllCrean.găajitUn rnrJJlolo
[>
(dispută cu un adversar imagillar), eÎtulai;alQs in .dialog. Ar putea JLeitat
pa.giniîntrrgi pline de sa.voareînspri,iinula.cesteiafinllu·\ii,. dtJ,rne limit(tm
];:1cîteva l';picniripentn.1.rgul11el1ta.rG.
5.13ăditaYasile,
aJtfelre.spctat şi
1 G.C:\liJ10C\l,
Viaţalui Ion CrGC!ll,qâ,
Bu<mi'cşli,
.1:'.;1'1..1../\..,
j\ns.
YladimirStreillll,ClasiciiIH?şlrţi.,.Şucureşti,
,,<;:as1l..
ŞcoaJeloL",.
19·1.3.
ZocDUfl1itrescu-Buşujcngil,
Ion Cl'cal1{111,.
I3uellreti,f;:(fitura•
pemrHLiteratur,19Q3.
G.1,.Tohăncanu,
Stilulartislica/illi IorrCl'eanprl!.
BUC1)reştj,
E,lit\1aŞţiiJ1ţifiCiî,f969.
Citateles1n1datedupăvoJUlllll1:Ion
Creangă,
Opcrc,cdiţ.ic
erlticăcunote,vnri\):11tesi
gldSl,'lI'
de.G. T. I\'jrilcanu,
Blleure,5tl,F;l.hA."
lIJi)n.
'

Ieşit de clupli'cuptor! ClI'dsme de piele dC mîţă I Pc la gură tot t.ărîţă. I
Cu'c'aplllclt un lustan,; La gură ca 1111
dotan, / Unde mergeţi, acolo vil uifaţj, I
Aşa sllllteţi de lkllln'aţi,! Aţi uitat de ce-aţi venit / V-aţi dat după fIecări't."13
Dispu.te,dialogm:iln:răspiir siut şi în alte momente ale nunţii. Şi la:ltlutul
zestt(\i,şi Ililegatlll starostelni,şila luatul t'rtiI'cseidin alt sat, Coniportalll''.rtlll
$i pnczia acestor rithri sîntprbv()catoal'l, jignitoare, iar răspunsurile sînt În
aeehşit{lTl.n, faI)\';fa:ctq'riidebază ai j-1culuisînt:' "hlpUr,spedacCilul,
carea os'tentaţiaexhihiţi0Ilistrl, simuranii, i'egula restrietiv[l."14•
. '. infritntai'ca se faee', În' llhele forme mai arhaice, reverenţios, gr::tV,În
foi'tnult'de eeremonialvcrsificate. pentru a proba iniţierea, calităţ.ilemirelui.
Pe Valea Crişului Negru, mirele şiîns,:,ţ.it<lriisăi, îHaint(. de ti li se deschide
p'rţili, trebuie SI1rftspuridIiîntl'-'un dinl(;gcîntat, "pe o Hlelodiede t(it fruJllousll'şianlloliioasă",ladifcriteîlţtrd)ări1 :ea de pildă : c(nmibl'ă e lnni grol:\să
pe Illint (a eeri!lui),ce lIm e mi ni.uresub soare (roua de vară), ce JIlllliLee mai
mare (rnoşiriolu]'în \'Îrftil rrilll\telui)
să-şi răscuurpcr« mireasa..15•
'
De' la mentalitate, comportameIit,;"displlla" devine n\odalifatc de exi')ririlai'eliterara. rtfi apare în manifestări!{dramatice oeazionale În care pcrs;)najele ,lrllll Nou şi Anul Ferlli dialogheazâ astfel:,,· Spune-ndată ciM
eşti' / Căci pe JrJcte nimic{';r1 I -- Ah, nepoaLe,nepoate, / CheptiiIwbaIţale, /
Sni'jpde paie, I Cum de'(/aie, I C(.'mde hin / Ca bJtul ttt'u! jl\Iă întrehi tu pe
mim / Cine sInt eu ? "16,diiţiă cure, de îndată, se hnllacă şi cîntăîmpreun.rl;
In 'colinde,sfinţiii;;i dispută, ceva mai decent, Întîietatea hll1p()raJ{t,
stahilesc'gradul elelitilitate itI animalelordoin'estiee; calul şi'şoimul de \inlto'are
îhtrecla fugă ; cucul şi moarLea, principii ale vitaliUlţ.ii şi; resp'ectiv,
nefii'nţei il\ "eem'tă" atît' ii! crlinde, cît şi 10:cîntecele funebre, În legeIdele
c)Sh10gmiee anfiri'1l11iabCne--1"ăzt
este ilu::;triltăde Fll'lafeşi N'e{tl'lateş:li.m.d,
O sll'ie:îIltreagilelE;:'sruase
all ca ,suLicc,tstabilirea slfpl'emflţieiSrirltn:'ll
într;, peţ'it.ori)i fata peţită,: carereiese, de obicei; din conversaţ.iisubtile, dezlegăli. (h eni,gl1le,prc;bc.de isteţime. .
.
."
I ' . '
. între ",heurile cOlHmw'.'
ea mijluc de Cl'aţic în balade, Adl'1auFoehil1
hlcnlifid\ i form:uleaă' Clipi/lIlarca,c[Ollllliţi.(înfruntarea înhe haidtc ,şi
domn), COl/cep/ia
eroic(l(comportamentul dnstit- speifieetosuluiI;omfmesc
ţn o}ltl%.iţie
eu c\mlporLamentu mişelese),fazele luptei, lnşelăto.ria(carc, de
ohieei, eşucazfi),f-,.upia,dl'cap/tLşi Sll'lllagcl1lC!
(ca mqdalitate de impunere a
inteligenţei a:nii)raforţei ll:ulale). În acelaşi loc, autorul pr.e:cizy.ază
că "dialc:gu!şp'lnşle ,tellsiuue,adramatică, prin provocărileşi ofC)1
s,ele ee.şi le aruncll
iuptttt.Jril."în sprijinul acest')r constatări, cităm un singur exemplu din b<\lada
Bogatul şi sărac.lll: "J\Iâi si'tracc-ărăeiIă,! i{u-ţ' punq, milltea cu. Iuine jcrt
IHli căm;lşepc tine, /.lo, am vH/şi am moii, j Buzllp,are!ecu m.\Î/ Şi .ar11cară
ferecat_',I Numai eli fim'tl legate! i -- l\I{LÎb)gate dumneata, / ll . face-mpotrinl !l1l,a/ Cit mii scoz' (in balamale Şi-s' pui măciuca ,prl şale I Şi-opUi,
ucidl, jClt fier e pe roalii fit, / r\-:nn să-n leg măciuca mea."lS.
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p.
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Tot Adrian Fuchi consacră un studiu. acestei structuri artistice în
CÎnteceleepice, îq.. CÎl1teţelede ritual şi Încînteeelt; pJ:opl'iV-zise,
n.I.l1nind:o
logomachie,adică,\1,,eartă a eO,ntrari\lol'''pc baza ;unll autagonisrnsem·antie.
Conchidecă în folclor;ulnostrpproqedeul eUIloaşteo larg utilizare, eU,efede
ţwtistieeremarcabile,"pentru a exprima contrastul, lupta eleidei şi de cuvinte."
StahiIeşte,..apoi, analogii de llutllrii antropologieă p;eCare le, urmăreşte pîn.ă
În epoca SlUllerian.ă,
atcstîndulc şi în elllt\lra pfei:lie;vaJă
sub numele de K,rw1p{gespl'âchesau SIJ'eilgediclzie.
Pentru utilizarea, pl'ocedguluiîn literatura cultă
românească este citat Dimitrie Cantemir eu1!ivallLllsau gllcel1ualnjelepilllui
CLIlumeasau giude!/llsu{leluluiCI!trupul, care ar fiav1ltu.n model bizantin,
dar. care apare şi În epoca minllesănge.r-p0r.19 "
'.
Cu deosebire basmele sînt cadrul nenumăratelor încercări si Înfruntări
din care eroul, reprezentantul regulii acti·.ve·Viri.lis- Yirilia20,'. se impune
după regula "opoziţiei",cu ajutorul confidcllţilor, adjuvull.ţiloC'şi anxi1iilor,
respectînd normele de comporlamenl:,şi dQblndeşte recompensa. Cearta.
provocădle sînt în geheraIstreotipe, cOllvimţionale,dar exis:L,ă,pc
lîngă creaţiile individtHle, unele diferenţieri egionale care reflectă iferitele dominante
temperqmentale. Dacă, de pildă, personajele din poveştile munteneşti şi 01teneşti recurg la expresii mai triviale, adesea la sudălmi, dacă cel provocat.
din Transilvania, răspunde la provocarelaeonicşi flegmatic: ."Meriîn sărăcie':'
pl'oţagoniştii din basmele moldoveneşLi,SInI;adev:;iraţ.ivir.tuazi, ai insultei,
ai :arţagului, De altfel, referitor l:;taceste "altercaţii",Ovidiw Binlearemarca.:
"tncIlll;1reaspre umor e nllilt maifrecveută,,la povestitorii moldoveni...În
epl'soa(lelegrave, in care viaţa eroilor e In joc, aceştia se dedau la ghiduşii cu
aerul unor,nesl)cotiţi."u Unul dintre cei mai ,talentaţi povestitori înrcgistpat.i
de Ovidiu Birlea este Gl].eorgheZIătar din ,localiţatcu,Fundu Mollovei-Suceava.,ale cărui hasme I)'lUstescde astfel de schimburi de replici.22Cităm
aici do:ir un:fragrill.\iltde ciorovăială" tandră': ,între un moşneag şi baba lui:
,,- Măi'1110
jnegi I Ia dllt'i vedz ci bat'idoba ?- Ia lasâ-ma, măj bahă.
cu doba ta, nu-m hat'i capu l- Du-t'i, t'emn'iţa t'i mil1.Înd,măi japuii, şi
vedz cinat'i 'doba?[.,.] - Ci-aiauZî, măi moşnegi'l- Lasâ-ma, :i:năihaM,
nu-rirhat'i capiI I N'şt'i 'prostii ': mă rog,tll ;vedz cum vralI oaminiiişt'e în
dzua d"e az: tot prostii."23,
i
•
.O nt'tanţare subtilă a dispLitei-metaforă'face MihaiComan, precIzînd
că ea este o ,;situaţie epică", lln "pretext narativ'" ptilf care "se comunică şi
se instituţionalizează valorile etice şi atitudinile omeneşti prescrise de legile
obştei [... ] Cearta este cadrul simbolic prin care SÎIlt exprimate adevănîri
(umHecu valoare parefuiologică):.."2'
. '
...
'Pdntre alte dispute transferate în orizont ontologk, Ovidiu Bidea le
citează'pe cele întîlnIte în naraţihnile folclorice,româneşti: "dintre cnrpăn
18Veii
O structuta
poetică
dfslinclq
in folc'lol:lll,j.oinUl2e8c:io(Jmac7:!l'{;,!li
de
folclor".
V-VII,
CluFNapoca,
1987,
p.119-18f.·'
.. ; ,"
! "Amiuml
20Gheorghe
Vrabie,Sriue/urapoeticăa basmllluf,
Bucureşti,
EdituraAcademiei
R. S,
Homânia,
1975.p. 47-f.6.
. .. .".
21OvidiuBlrIea,Pooeştile
luiCreangă,
Bucureşti,
Editm;a
penţl'u
.Uţer<jturll..,
1))67,
p, 186,
22OvidiuBlrlea,Antologie
deprozăpopa/adlepică,v.{l.
1-.1II"Bll(:tlf(!ŞU.,
Eitl!ra pJ:ltru
LitI;atl1r,11)66,.A
s vedeaJn.spedalbasmele
Dr.ăga!!
Ceq.u,şă.,
1,,p,209-:,PŞj."CuOduleall.
fUOÎ'll
'boldicuţl",
1, p. 258--273.
2 IMeI.,I, p. .259.
..
.....
24MihaiComan,SoraSoarelui,BtlCUreştl,
"AlbRtr,os",
1.9S8.,p.
13--,.

7

"DISPUTA"
- PHOCEDEU
;lHTISTIC
LAIONCREANGA

17

şi stejar, dintre viţa de vie şi alţi copaci (stejar, fag, brad), dintre tei şi brad,
apoi cea dintre pîine şi mămăligă, foc şi apă, ianuarie şi februarie, vîntul, căldura şi frigul etc. Dintre acestea, doar disputa dintre vînt, căldură şi frig
este atestată în catalogul internaţional (Aa. '1'11.
298), fără a putea deduce de
aei specificitatea românească a celorlalte.":".
Cunoscînd,preţuind, iubind şi stăpînind ca nimeni altul acest arsenal
de ceremonialuri şi procedee artistice, respectînd codul şi regula jocului, stimulat de aprecierile junimiştilor şi, în general. de toti auditorii săi, Creangă
s-a "jllcat", la rindul său, în mod genial, elaborind acele inefabile amintiri
şi povestiri.
"LADISPUTE"
- PFWCED1
A.HTISTJQUE
lYOHIGINE
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DANSL'OEUVHEDE IONCHEANGA
RESUME
Apartirdesnombreuses
.,eI
isputes",surtout verbales,entreles personnages
cie Creangă,
IlOUS
poursuivons
la rnentallte
gcneralernent
humainequtles determine
et Ieurcomporternent
respecttj.
Lescontroutattons
sontle reflexedela IuLIe
pourla survle.la suprematie
et unemodalitedehlerarchtsatton
desvaleurs.NOllS
identitlonsles .,disputes"
dela plnpartdeseategorlesfolkloriql1cs
rournaines
et nnusmettonsenevlrlen
eeIeurcaractereludlque.Nou,concluonsqueIonCreangă
li prisdansle tolkloreceprocedearttsttqueet qu'Ila "jolle"genlal
ement avcclui.
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25OvidiuBîrlea, Pooeşiite,
p. :35.
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